
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 64 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 23η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 

 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Λεωνίδας Νικολούζος, 
 Μελίνα Μουζουράκη. 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15 Μαρτίου 1999 
γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως 
ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «DECISION SYSTEM INTEGRATION SA» 
ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και «INTELLTECH SA» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Στην συνεδρίαση παρέστη η εταιρεία «DECISION SYSTEM INTEGRATION SA» ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ 

– ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δια των 

πληρεξουσίων δικηγόρων της κ. Φίλιππου Φυλακτόγλου και κας Ευθυµίας Κινινή 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας της Επιτροπής 
κα Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε την γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της 

υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της κρινόµενης συγκέντρωσης 
δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές 
αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Επίσης, η κα Καµπερίδου παρατήρησε ότι η ενδιαφερόµενη 

εταιρεία προσκόµισε νέα στοιχεία µετά την ολοκλήρωση της εισηγήσεως της Γραµµατείας και 
την εισαγωγή της υποθέσεως στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, βάσει των οποίων ισχυρίζεται ότι το 
µερίδιο της στην αγορά υλικού εξοπλισµού πληροφορικής ανέρχεται σε 20%, ενώ βάσει των 

προηγουµένων στοιχείων και των εκτιµήσεων των ανταγωνιστών το µερίδιό της υπολογίζεται σε 
27%. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν 
τις θέσεις της γνωστοποιούσας τη συγκέντρωση εταιρείας, έδωσαν διευκρινήσεις και απάντησαν 

σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και, αναφερόµενοι και 
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στο υπόµνηµα που θα προσκοµίσουν, ζήτησαν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού να αποφανθεί 
ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4β του ν.703/77, 
όπως ισχύει, ή άλλως να επιτραπεί η πραγµατοποίησή της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε 

προθεσµία µέχρι τις 25.6.1999 στη γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση και παριστάµενη στη 
συνεδρίαση εταιρεία για να προσκοµίσει το υπόµνηµά της. 

Η Επιτροπή συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 8 Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην 

ίδια ως άνω αίθουσα 611, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση της 
Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η ενδιαφερόµενη εταιρεία 
κατά την συζήτηση της υπόθεσης, καθώς επίσης και το υποβληθέν από αυτή υπόµνηµα, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στις 2 Μαρτίου 1999 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ των εταιρειών µε την επωνυµία «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο 
«DECISION SYSTEM INTEGRATION S.A.» (εφεξής DSI), «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

– ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«INTELLTECH S.A.» (εφεξής INTELLTECH) και των µετόχων της τελευταίας Ευστράτιου 
Καλογρίδη, Ιωάννη Παγίδα και Βασιλικής Παγίδα, µε βάση την οποία η πρώτη των εταιρειών θα 

αποκτήσει άµεσα το 96,67% του µετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης και την 31.12.2000 και το 
υπόλοιπο ποσοστό αυτού (σύνολον 100%), η δε εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΝΦΟ ΚΟΥΕΣΤ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (COMPUTERS, PERIPHERALS 
AND COMMUNICATIONS» (εφεξής INFO QUEST), στην οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου η 
πρώτη των συµβαλλοµένων εταιρειών, θα αποκτήσει ούτω έµµεσα τον έλεγχο της δεύτερης 

αυτών.  

Συνεπώς µε την ανωτέρω σύµβαση πραγµατοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων, κατά την 
έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β του ν.703/1977, όπως ισχύει, εµπίπτουσα στις σχετικές µε αυτές 

ρυθµίσεις του εν λόγω νόµου. 

Εξ άλλου, από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία, προέκυψαν περαιτέρω και τα εξής: 

Η DSI δραστηριοποιείται γενικά στο χώρο της πληροφορικής και κυρίως στην ανάληψη µεγάλων 

έργων πληροφορικής. Στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται και η µητρική της INFO QUEST και 
ιδίως στην αντιπροσώπευση, διανοµή, συναρµολόγηση και υποστήριξη ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και των περιφερειακών τους και η οποία ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, και άλλες 

τέσσερις εταιρείες, τις α) COM-QUEST A.E., εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
β) HELLAS ON LINE A.E., εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet, γ) CYBERGRID 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, εταιρεία εκµετάλλευσης χώρων ψυχαγωγίας “Internet 
Café”, η οποία από το 1997 βρίσκεται σε αδράνεια και δ) QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, 
εταιρεία πληροφορικής, ενώ συµµετέχει και στις εταιρείες UNIFON A.E. και E-MOTION Α.Ε. 

Ο κύκλος εργασιών της DSI για το 1998 ανήλθε σε 2,18 εκατ. ECU περίπου, ενώ ο κύκλος 
εργασιών της INFO QUEST σε 104,17 εκατ. ECU και του οµίλου της σε 106,77 εκατ. ECU. 
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Η INTELLTECH δραστηριοποιείται ωσαύτως στον χώρο της πληροφορικής και δη στους τοµείς 
υλικού εξοπλισµού πληροφορικής (hardware), λογισµικού (software) και παροχής σχετικών 
υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών της το έτος 1998 ανήλθε σε 402.000 ECU περίπου. 

Οι σχετικές αγορές που ανάγονται στην προκειµένη συγκέντρωση είναι α) η του υλικού 
εξοπλισµού πληροφορικής, β) η του λογισµικού και γ) η της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. 
σηµειώνεται ότι οι υπό στοιχ. α) και β) άνω αγορές αφορούν συµπληρωµατικά προϊόντα που 

απευθύνονται στο ίδιο αγοραστικό κοινό (βλπ. Απόφαση ΕΑ 16/1995). 

Το 1998, τα µερίδια του οµίλου της INFO QUEST και της αποκτώµενης εταιρείας εκτιµάται ότι 
ανήλθαν, κατά προσέγγιση, στην άνω υπό στοιχ. α) αγορά σε 27% και 0,02% αντίστοιχα, στην 

υπό στοιχ. β) αγορά σε 6% και 0,1%, αντίστοιχα και στην υπό στοιχ. γ) αγορά σε 6,5% και 0,1% 
αντίστοιχα. Σηµειωτέον ότι διαφορετικό συµπέρασµα δεν µπορεί να εξαχθεί µε ασφάλεια από τα 
προσκοµισθέντα από την γνωστοποιούσα εταιρεία  στοιχεία. 

Συνεπώς, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1  του άνω νόµου, η εξαγοράζουσα  είχε υποχρέωση 
προηγούµενης γνωστοποίησης, δεδοµένου ότι καλύπτεται η µία από τις οριζόµενες µε αυτό δύο 
προϋποθέσεις και ειδικότερα αυτή του µεριδίου στην σχετική αγορά του υλικού εξοπλισµού 

πληροφορικής που υπερβαίνει το καθοριζόµενο ελάχιστο όριο του 25%. Η εν λόγω δε 
γνωστοποίηση πραγµατοποιήθηκε εµπροθέσµως. 

Τέλος από τα προµνησθέντα αποδεικτικά  µέσα αποδείχθηκαν περαιτέρω τα εξής . 

Στις αναφερόµενες ανωτέρω σχετικές αγορές, που αφορά η εξεταζόµενη συγκέντρωση επικρατεί 
έντονος ανταγωνισµός και δραστηριοποιούνται πολλές µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις (όπως οι 
ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ALTEC ABEE, IBM ΕΛΛΑΣ, ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., INTRASOFT 

Α.Ε., BULL ΑΕΕ, UNISYS ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., ∆ΕΛΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, κ.αλ.), χωρίς να υφίστανται νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια που να περιορίζουν 
την είσοδο νέων επιχειρήσεων στις εν λόγω αγορές. Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι, στον ευρύτερο 

τοµέα της πληροφορικής, ο οποίος τις τελευταίες δύο δεκαετίες γνώρισε ταχύτατη ανάπτυξη στη 
χώρα µας, η οποία και συνεχίζεται, δραστηριοποιούνται περί τις 2.000 επιχειρήσεις. Ενα από τα 
κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών είναι η διάκριση των 

δραστηριοποιούµενων σ’ αυτή επιχειρήσεων σε δύο βασικές κατηγορίες, αυτή των διεθνών 
κατασκευαστών και των µεγάλων αντιπροσωπειών, οι οποίες και ισχυροποιούν συνεχώς τη θέση 
τους και αυξάνουν τα µερίδιά τους και αυτή των µικρών επιχειρήσεων, των οποίων τα µερίδια 

συνεχώς συρρικνώνονται. 

Εν όψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι τα µερίδια της εξαγοραζοµένης επιχειρήσεως είναι πολύ 
µικρά (0,02 – 0,1%) κρίνεται ότι η συγκέντρωση αυτή δεν θα περιορίσει σηµαντικά τον 

ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε  σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών που αφορά τµήµα της, ούτε πρόκειται να δηµιουργήσει ή ενισχύσει 
δεσπόζουσας θέσεως και εποµένως δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση να απαγορευθεί, σύµφωνα 

µε το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου περαιτέρω ότι οι περιεχόµενοι στη 
σύµβαση δευτερεύοντες περιορισµοί, που ανάγονται στην απαγόρευση επί 2ετία ανταγωνιστικών 
πράξεων στον µέτοχο της εξαγοραζοµένης επιχειρήσεως Ευστράτιο Καλογρίδη, είναι άµεσα 

συνδεόµενοι µε το κύριο αντικείµενο της συγκεντρώσεως και αναγκαίοι για την πραγµατοποίησή 
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της και έτσι δεν αντιβαίνουν στην σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ανταγωνισµού. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 15 Μαρτίου 1999 
γνωστοποιηθείσα, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των 
επιχειρήσεων ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
και µε διακριτικό τίτλο DECISION SYSTEM INTEGRATION SA και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε 
διακριτικό τίτλο INTELLTECH SA. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 16 Ιουλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.                 

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

      Μιχαήλ Φράγκος   Η Γραµµατέας 

 

    Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου 


